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3 Aylıtı 450 
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Günü geçen nushal~r 
20 kuruıtur. 
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iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüıülür 

1 Telefon: 49442 

t Posta kutusu No. 1261 

~ ........ ~~iiiiiiiiiiiiiiii-----------
Unıunı Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

~ Ekonomik Haberler 
lyaya verilecek hurda demir safran satın almak istediğini Ti-
I miktarı tesbit ediliyor caret odasına bildirmişlerdir. 

ıı.:1Y•nlarla demir için yapıl· Yerli 
0

lpllklerle yapılan çorapıa-
~ir ta olan görüşmeler nihayet rın tecrübesi 
\ •1nlatı:naya müncer olmuştur. 
"4iJ ltı ~ketimizden ihracı yasak 
lilit~1! ol~n muhtelif hurda de· 
~tin ltalyaya gönderilerek 
~e mamul demir alınması 

rur etmiştir. 
'lttıkuınet, İtalyaya gönderile· 
"-it~~ hurda demirleri tesbit 

Q •ye ba,lamışhr. 
~ 1

11 ~emirlerin tonu Foa ola
,. 8 hradan verilecektir.Hurda 
~ırl~r ar&1ında bazı makine 
"ıı, ~1 da vardır, Bunların teşviki 
tııçı }'ı kanunundaki vaziyeti ih· 
'İt ''•na mini te,kil etmiyecek 

. ~:ide konulduğu takdirde 
•' '-r olarllk ihraç edilecek mik

~k YÜkıelecektir. 
~ ) 'ınir komisyonu bir toplan· 

; 4tltı~Parak ellerinde az miktarda 
~,. ır bulunanlarla inşaatının ih
t. dcılla tekabül edecek miktar· 
L.. eın· . ~ . ırı olanların beyanname· 

~ tıor~' tetkik etmiş, mühendis ra· 
';'•na müıtenit bulunanlaun 
•tt ~!birleri kullanmalarına emir 

f ~İlı~lftir, Komisyon mlhim 
Jerı ''da demir . bulunan inşaat 
ı_ trj ·ı °'llıı 1 e depoları tetkike baş. 
~ :bt, Bulunacak beyanname· 
dııec:k!rlere derhal vazıyed e· 

8o hr. 

dötsada kote olan ve olmayan 

1 
vı21erın vasati çek fiatıarı 

-.,) llıayıs 1940 tarihinden 31 
~'t " 1940 akşamına kadar iti· 

'al ~ it •nmuı liizımgelen ve bor-

Yerli çoraplarda, bilhassa ka· 
dın çorablarında ecnebi bam 
madde yerine münhasıran yerli 
bam maddeyi ikame için şeb· 
rımızın muhtelıf yerlerinde 
üç çorab fabrikasında birden, 
muhtelif makinelerle tecrübeler 
yapılmıştır. Gewlik sunğipek 
fabrikasının dokumalık iplikle- 1 

rile yapılan bu tecrübelerde ha 
zı arızalar görünmekte ise de 
sureti mahıusada hazırlanacak 
ipliklerle imalat yapıldığı tak· 
dirde mükemmel netice almaca· 
ğı kanaati hasıl olmaktadr. Tec
rübelere devam olunmaktadır. 

Evvelki günkü ihracatımız 

Ev\'elki gün muhtelif mem· 
leketlere şehrimizden 185 bin 
liralık ihracat yapılmıştır. 

İhracat yapılan memleketler 
arasında 77 bin lira ile İtalya 
birinci gelmekte, Frensaya 52 
bin, İnıiltereye 43 bin liralık 
ihracat yapllmış bulunmaktadır. 
Amerika, Çek.ya ve Filistine 
de bir miktar ihracat yapılmış· 
tır. 

İtalyanlar 56 bin çift palamut, 
100 bin kilo fasulye ve yünlü 
paçavra almıflardır. Fransaya 
bilhassa kendir ve fRsulye, in
giltereye tiftik, fındık ve yumur· 
ta, Amerikaya lliletaşı gönderil
miştir. 

Romanya petrol piyasası '~l • 0 te olan ve olmayan dö· 
.,.tttı? vasati fiatları aşağıda 
'"'ı trıl . • "Petrol resimlerinin değiştiril· 

I• ınıştır. 1 h k d k k b•rı olunur. ! mesin a kın e i anun mucibin· 
QQrı d ce bu Hatların fevkınde satış 

lru.: il a kote dövizlerin mart · l 
'"tU •yı . • k f 1 yapı ırsa fazlanın % 80 inin 

na aıt vasatı çe ıat arı. resim olarak hazineye kalması 
Lira Kr. San. 

I~ Sterlin -5 -22 -50
25
- ı 

IOQ ~olar 133 40 
I~ l~an11:z frangı 2 93 50 
l!ı() ıret 7 05 50 

1

1% ı'}'iç.re franğı 29 36 25 
Oo Orın 69 70 875 
10o ~Ytınark - -
lllQ ~lga 22 27 875 
IOo Drahıni O 96 75 
lfk.ı le\fa 1 67 25 

il~ ~ekoılov. kuronu - -
Oo '>•eı.eta 13 51 25 
~~~i - -
l!ı() J>•rıgo 24 56 50 
lfkj l~y o 62 25 
IOo Dınar 3 22 50 
lllQ ~en 32 32 
10o lt\'~ç kuronu 30 93 75 
llo ~ole 

'ill '•ada kayıtsız bazı döviz.· 
"~ 1.ınart 1940 ayma aid vasati 
I~ 1•tlar1 
IO(ı ~lniınarka kur. 26 81 50 
~Ol) F 0 rveç kuronu 29 60 25 

1~ t'nlandya markı 2 4 
ili) ~•ton ya markı 33 52 75 
""klıpi 39 13 25 
'i arıdaki tabloda görülen 5 
~ borsada kayıtlı bulunma· 
~ ~ cihetle hizalarındaki ya
' Uar Anadolu ajanıı tara· 
•i~it. il Leıap edilmiştir. Bu dö
~ b· ~k fiatları komiserlikçe 
,~, laabhüt ve mes'uliyeti ta· 

&· tırı etmez. 

•litnıe iş yapmak isteyen 
1( firmalar 
~ lld~ L:..__ İ'te bulunan büyük bir 
.. ~ 'tQıirden zımpara madeni, 

hd. bulunan bir firma da 

icabediyordu. 
Kararname ile tesbit edilen 

fiatlardan fazla fiatlllrla ihracat 
yapmak ihracatcıları~ işine gel
mediğinden fialları;1m seviyele
rini muhafaza etmesi bekleni· 
yordu. Halbuki bilahare bu fial· 
lerın "prix de basen yani ver
ginin matrahına esas olan fiat· 
lar olduğu ve mutlaka bu fiat
larla ihracat yapmak lazım gel· 
miyeceği tavzih edilmif; ihracat
cıların daha yüksek satış f iatlan 
istemeleri taleb olunmuş, prix 
de bate la yapılan satışlara aid 
ihracat müsaadeleri verilmemit· 

tir. 
Bunun üzerine petrol kum-

panyaları daha yükıek fiat is·, 
temişlerdir. 7 - 30 mart tarihleri 
arasında yapılan muamelelere 
aid olub nezaretce tasvip olu
nan mukavelelere göre Moniteur 
de Petrol tarafından hesablanllu 
vasati fiatlar şöyledir. 

Hafif benzin o/o 60 p. f . 
155' c 

Touriıme benzini 

Dolar 

43.43 

Ley 

9.192 

(min. 60 octanu) 42 - 8.889 
T ourisme ben'l.ı:ıi 

(ınin. 66 octanea) 43 07 9.116 
Tourisme benzini 

(min. 69 octanu) 47.35 10.022 
Afıır benı.in B5.21 7.452 
Ga:ı ya~ı rııfine 33.06 6.997 

• ı distile 32.45 6.867 
Motorin X 5 29.84 6.316 

Moniteur de Petrolun hesapla· 
dığı bu tiatlar ara11nda mazot 
fiatları görülmemektedir. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Türkiye ile Yunanistan Arasından Ticaret ve Tediye Anlaşması 

(Dünkü nüshadan devam) için ihracatcı memleketin snla-
B hesabma yatırılan mebaliğ: hiyetdar makamı ile anlaşacak
A) İkametgahı Türkiyede o · lır. 

lub da Yunanistanda muvakka- Madde 6 - YunanistRna ithal 
ten bulunan eşhasın Yunanistan· edilen Türk mail rmın yukarıda
daki ikamet masraflarının tedi- ki dördüncü maddede tarıf olu
yeıi için (seyyahlar, talebeler nan tediye usulleri pirine ve 
vesaire) hububata tatbik edilmiyecektir. 

B) Türkiyedc mukim Türk ve· Bunların bedeli Yunanistan Ban· 

Yahut Yunan tcbaasınm Türki· k t 1 k sına ya arı acn ve mezkur 
yeden Yu:ıanistann yolladıkları B k b 
mebaliğin tediyesi içiıı, an 8 u mebaligi temamen 

C) Türkiyenin Selanik pana- Türl<iye Cüwhuriyet Merkez Ban· 
yırına iştiraki masrafları ve bu kasının intihab edeceği serbetce 
panayır nezdindeki Türk mü· ~ransferi kabil dir döviz olarak, 
messil ve memurlarının yapa- ışbu Bankanın emrine amade 
cakları sarfiyat için , bulunduracaktır. 

D) Türk gemilerinin Yunan 1 Madde 1 -: Yunan menşeli 
limanlarıpda kumanya ve leva· 

1 
malların Türkiyeye ithalinden 

zım bedelleri için, 1 tehassül edecek alacaldarı malın 
E) ve vapor ücretleri, navlun İ Türk lirası bedelinin Türk itha

ve liman rüsumu hariç olmak latcısı tarafından Türkiye Cüm· 
üzere Yunanistanda yapılacak -huriyet Merkez bankasına tedi
diğer bilcümle tediyeler için, yesi suretile tesviye olunacak ve 
kullanılacaktır. mezkur Banka bu mebaliği Yu· 

Bununla beraber, işbu fıkra nanistan Bankası namına defter
mucibince iera edilen tediyat B lerinde açacağı faiz getirmeyen 
hesabına yapılan tevdiat mec- i bir A hesabının matlubuna kay· 
muunun yüzde onunu tecavüz ! deylicektir: 
etmiyecektir. Madde 8 - Her iki ihrac Ban · 

Türkiye Cümhuriyet Merkez kası kendilerine yapılan tediye
Bankası B hesabındaki mevcu· lerden yekdiğerini günü gününe 
dunun hepsinin veya bir kısmı· haberdar edeceklerdir. Her tah· 
nın A hesabının matlubuna na- sil ihbarnamesi alakadar satıcıya 
klini her vakit Yunanistan Ban· yapılacak tediyeyi mümkün kı
kasıodan taleb edebilecektir. Bu . lacak kayıtları ihtiva eyliyecek· 
suretle A hesabına nakledilecek : tir. 

Her iki ihrac Bankası alaka· 
mebeliğ Türkiye Cümburiyet 
Merkez Bankasının talebi üzeri· darın talebi üzerine ve masrafı 
ne tekrar B hesabına yatırılabi· . nın alakadar tarafından tesviyesi 

1 kt
. mukabilinde bu tnhsilntı telgrafla 

ece ır. . . . • 
26 l• ı 193- t 'hl' Ki' . yekdığerıne bıldıreceklerdir. ey u J arı ı ırıng , · 

A l d .. d- - dd . : lhrac Bankaları tarafından a· 
n aşmasının or uncu ma esı ! 

'b' y · t B k ; lakadar satıcılara yapılacak te· 
mucı ıoce unanıs an an ası · 

d. d T'. l . c·· h . t diyeler alıcıların yapacakları tev-nez ın e ur.:ıye um urıye 

k k 
diatın tarih sırasına göre icra 

Mer ez Ban ası namına açılan l kt o unaca ır. 

C hesabı, bu hesab bakıyesinin M f'h T" · C" h • . . aama ı , ur;uye um urıyet 
B hesabına nakh suretıle tasfiye M k B k b' T- k ·h oluflacakhr. er ez an ası ır ur ı ra-

Madde 4 _ 1 • Drahmilerin catcısı veyahut onun yerine bir 

Türk lirasına ve Türk liralrmnın 
drahmiye tahvili, icab ettikçe 
her defaaında Türkiye Cümhuri· · 
yet Merkez Bankası ile Yuna
nistan Bankası arasında bilitilaf 
tesbit olunacaktır. 

2 • Türk lirası veya drahmiden 
gayri bir para ile muharrer• ala
caklar tahsilat sırasında Türki
yede Türkiye Cümhüriyet Mer
kez Baııkasmın ve Yunanistan· 
da Yunanistan Bankasınm reı'Di 
satış kuTları üzerinden iki mem
leketin lıer birisinin milli para· 
sına tahvil edilecektir. 

3. Bu esas üzerinden Yuna· 

Türk taciri derhal Yunan emtea· 
sı ithalini taahhüd ~eyled iği tak
dirde bu Türk ihracatcısına ta
rih sırası haricinde tediyat icra
sında muhtar olacaktır. 

Bundan başka, iki memleket· 
ten biri veya diğeri tarafından 
kurulacak pauayırla;da satılan 
Türk ve Yunai\ emteası bedel· 
leri tarih sırası haricinde tediye 
edilecektir. 

Madde 9 - İhracatcı tarafm-
dan tesviye edilen konişmento 

ve sigorta poliçelerine müteallik 
navlun ve sigorta bedelleri evra 
kı müsbite ibrazı mukabilinde 
iki memleket ihrac bankalarına 

oistanda icra olunan tahsilatın yatırılacaktır. 
yüzde yirmi . beşi Yuuaııistan İthalatcı memleket ihrac ban
Bankasının resmi satış kuru Ü· kası taraf111dan bu suretle tahsil 
zerinden Cümhuriyet Merkez olunan mebaliğ serbestce trans· 
Bankasının intihab ettiği serbest feri kabil döviz. olarak diğerinin 
dövizlere ve bu yüz.de yetmiş emrine amade bulundurulacaktır. 
beşi birinci fıkra hükümlerine Bununla beraber, posta pake
tevfikan Türk lirasına tahvil ti, gazete ve mevkutelere mü· 
edilecektir. ' teallik vapur ve sigorta ücretle· 

Madde 5 - Menşe şehadet- ri bedeli iki memleket ithalat. 
namelerinde yazılı olan fiatlar I t f d ki' · ı . • . • . ' cı an ara ın an ırmg yo un· 
ıthalatcı memleketın salahıyet· dan tesviye olunacaktır. 
dar makamları tarafından ciddi Madde 10 - İki taraftan biri· 
ıebeplerle bu fiatların doğrulu· 1 si beynelmilel ticaretine işbu an· 
ğu şüphesi izhar edilmedikçe ; (aşmanın hüsnü suretle tatbikine 
yukarıda mezkur hükümlere tev· halel getirilebilecek şekilde ye· 
fikan icra kılınacak tediyelere ni bir Ümumi hüküm tatbik ettiği 
esas. olar~k k.abul. edilecektir, ! takdirde diğer taraf işbu anlaş 
Aksı takdırde ıdhalatcı memle· manın yeni şeraite tetabuk etti· 
ketin kıymet takdiri hususunda \ rilmesini talebte muhtar olacak· 
salabiyetdar makamı bahse mev- \ tır. 
zu malıo tam kıymetini tayin (Devamı var) 

2±Z5D 

MÜNAKASALAR 
~--------~----------------------------~---------

inşaat -Tamirat-Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Lira Kş. 
396 51 Keşif bedeli 
Ankarada İkinci Vakıf Apartıman~ 2-3 numaralı daireıinde 

sıva, badana vesaire tamiratı. 
Yukarıda isim ve bulunduğu yeri yazılı Vakıf binada yaptmla· 

cak tamirat eksiltmeye konmuttur. 
İhalesi '29.4.940 pazartesi günü ıaat on bette İkinci Vakıf a

partmanında Vakıflar İnşaat Müdürlüğü daireainde yapılacaktır. 
Taliplerin yüzde on beş teminat paralarile ilin edilen iÜn ve saat· 
te müracaatları ilin olunur. 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 
İzmit Çuhane yolunun O + 000 - 9 + 000 kilometreleri ara

sındaki 23361 lira 50 kuruş keşif bedelli ıose tamiratı e1&aiyeıi 
24.4.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu işe aid mukavele projesi, ketif ve evrakı aaire Nafıa Mü 
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1752 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin ihale tarihinden bir hafta evvel mlracaatle Nafıa 

Müdürlüğünden alacakları vesikaya istinaden bir fen memuru kul· 
lıınacaklarına dair vesika, yeni yıla aid Ticaret Odası ve1ikası ve 
teklif mektublarile birlikle 9.5.940 perşembe günü saat 14 e kadar 
İzmit Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil İhale Komiıyonuna teklif 
mektublarmı vermiş olmaları lazımdır. 

İstanbul Def terdarlığmdan 
Üsküdarda Valide bağındaki Wrevantoryom talebe ve öğretmen 

sanatoryomuuun 60698 54 altmış bin altı yüz doksan ıekiz lira 54 
kuruş keşifli ikmal intaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konulmut· 
tur. 

Eksiltme, 13 mayıs 940 pazarteıi günü saat 15 de İstanbul Def· 
terdarlığı Emlak MüdGrlü~ünde toplanacak olan komisyonda açıla-

caktır. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık ifleri umumi, huıuıi, ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hüli1&siyle buna müteferrik evrak 350 
kuruş mukabilinde İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden almabilir. 
Muvakkat teminat 428t.93 dört bin iki yüz seksen dört lira doksan 

üç kuruştur. 
İsteklilerin, teklif mektuplarını ve bu işe benzer en a:ı 50000 

elli bin liralık iş yaptığına dair idarelerinden almış oldutu ve1ika· 
lora istinaden İstanbul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 
gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikasını 
havi kapalı zarflarını 13 mayıs 940 pazarteıi günü saat on dörde ka· 
dar İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanan 
komisyon reisliğine sıra numarala makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Teklif mektupları, eksiltmenin açılma aaatinden bir saat 
evveline kadar yetişmek üzere iadeli teahhüflü mektup şeklinde 
gönderilebilir. Bu takdirde dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması ve talbin ismiyle açık adreıinin ve teklif mektubunun 
hangi işe ait olduğunu yazılm&11 lazımdır. Postada olacak gecikme-

ler kabul edilmez. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Edremit Ayvalık yolunun 125+500-126+700 ncü kilometreleri 

arasında yapılacak kaldırım için kum ihzarı eksiltmeye konmuftur. 
Keşif bedeli 1716 lira ve muvakkat teminatı da 128 lira 70 ku-

ruştur. 

Evrak• nafıa dairesinde görülebilir. 
İhalesi 7.5.940 tarihine raslıyan salı günü saat 15 de yapılaca

ğından isteklilerin muukkat teminatlarile müracaatları ilin olunur. 

İzmir Belediyesinden : 
Karantina 176 ve 207 sayılı sokaklarda 200 metre boyda 

kanalizasyon yaptırılması, Fen İıleri Müdürlüğündeki ketlf 
ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuıtur. Ketif 
bedeli 830 lira muvakkat teminatı 62 lira 25 kuruftur. Ta· 
liplerin bu teminatı İt Bankasına yatırarak makbuzlarile ihale 
tarihi olan 10 5,940 cuma günü ıaat 16 da Encümende mü· 
racaatları· 

• * • İkiçeımelik Caddesinde yapılmakta olan Cumhuriyet 
koruluğunda yeniden umumi hala yaptırılması, Fen lıleri 
Müdürlüğündektketif ve ıartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur· Keşif bedeli 851 lira 89 kuruı. muvakkat te· 
minatı 64 liradır. Taliplerin bu teminatı İt .Bankasına yatı
rarak makbuzlarile ihale tarihi olan 10.5.940 cuma Q'Ünü 
saat 16 da Encümene müracaatları. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
Aşatıda keşif bedelleri ve kati teminatları, yerleri yazıl 

4 adet tamirat pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlıtı : 30.4.940 aalı 



2 
Mfinakata" Gazeteai 

nan ak as edeler Li • 
Si 

Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat• 

A) l\1Unakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

15.5.40 ta yapılacağı ilan edilen Taksimden -
Harbiyeye kadar 16000 m2 sahanın asfalt-
lanması işi münakasasmdan sarfınazar 
edildi 

Edremit-Ayvalık yolunun arasında kaldırı m 1716 -
için kum ihzara 

Karantinada kanalizasyon yap: 200 m. aç. eks. 830 -
Umumi hela inş. n 851 89 

haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

Tanen alkol: 900 k. 
Terden füz.uvar: 100 k. 
je!atio: 600 k. 
Anidrit ııülfürü: 12 50 k. 

aç. eks. 
paz. 
aç. eks. 

" 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Er çamaşırı 
Atlas: 500 m. 

paz. 
,, 

tOOOO -
2500 -

Mobilya, ve ev bUro eşyası Muşamba, Hah, v.8. 

Portatif demir masa: 17 ad. sandalye: 25 paz. 
ııd.-şczlong: 2 ad.-koltuk: 3 parça (temd •) 

Kereste, tahta ve saire 

Kalas; 1680 ad. 

MUt ferrik 

Kazma ve kürek kılıfı: 8 kalem (temd.) 

n 6 " n 
Yangın malzemesi: 4 kalem 
Tamirat ,, (temd.) 
Kloş imalı deniz. içinde çalışmağa mahsus 

(temd.) 
Saka arabası: 26 ad. 
Cephane tevhit semeri yap: 1375 ad. 
Bira sandığı: 10000 ad.-bira kasası: l lOOO 

d. (temd.) 
Alay sancağı IO ad. 
Spor malzemesi: 22 kalem 

Erz k, Zahire, Et, Sebz v.s. 

Nohud: 13.5 t. 
Sabun: 5.1 t. 
K. mercimek: 3.5 t. 
Saman: 177 t. 
K. ot: 261 t. 
K. fasulye: 67 t . 
Sadeyağ: 25 t. (temd.) 
Sadeyağ: 7.8 t. 

,, : 7.8 t. 
" : 7.8 t. 
,, 7.8 t. 

B. U 7 a y e d e 1 er 
Çayır ve gübre 

paz. 

paz. 

n 

" ,, 
n 

,, 
n 

" 
,, 

" 

paz.. 
,, 
,, 
" ,, 
,, 

kapalı z. 
,, 
n 

" 

aç. art. 

1498 98 
5064 92 

37125 -

I050 -
1443 -

1688 -
1836 -
525-

2655 -
13050 -

13400 -
27500 -

9594 -
9594 -
9750 -
9750 -

128 70 

62 25 
64-

İst. Elek, Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 

Balıkesir Vilayeti 

İzmir Belediyesi 
,, 

İnhisarlar Umum Müdürlütfi 

n 
,, 

" 

Edirne Aık. SAK 
187 50 Tophane Lvz. SAK 

380 -

5569 -

78 75 
108 22 

254 -
267 -

79 15 
399 -

1958 -
1005 -
2063 -

720 -
720 -
731 -
731 

İıt. Komut. SAK Fmdıklı 

İst. Komut. SAK Fındıklı 

ist. Komut. SAK Frndıklı 

" 
n 

. ,, . 
lzmir Lvz. SAK. 

Edime Ask. SAK • 
İzmir Lvz. SAK 
inhisarlar U. Müdürlüğü 

Tophane Lvz. SAK 

" 

Edirne Aak. SAK 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Erzurum Lvz. SAK 
Edirne Ask. SAK 

,, 
,, 
,, 

İçel Vilayeti Veteriner Müd. 

7-5 ·40 15 -

10·5·40 16 -
I0-540 16 -

1-540 14 -
7-5-40 14 30 
7.5 .40 15 -
7-5-40 15 30 

30-4-40 10 -
3.5.40 14 30 

30-4-40 15 -

2·5-40 IO -

30 4.40 10 30 
30-4-40 11 -
29-4-40 14 -

2 5-40 14 -
29·4·40. 15 -

2.5.40 14 -
4-5-40 11 -
2-5·40 16 30 

3-540 15 -
2-5 40 14 30 

30.4 .40 11 -
30-4-40 14 -
30·4·40 15 -
30.4-40 16 -

4.5 .40 10 -
1-540 10 -
2-5·40 15 -

15.5.40 11 -
15.5.40 11 30 
15-5-40 15 -
15-5-40 15 30 

~-5-40 15 -

günü ıaat lO dadır. Taliplerin muayyen vakitte 
Ko. da bulunmaları, 

M. M. v. Sa. AI. 1 Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
1 İstanbul Komutanlığı Satınalma Komlsyon-:d'an : Keşif bedeli Kati teminatı 

Lira Yapılacak tamiratın 
Cebeci hasta bakıcı 

yeri 26.4.940 münakasa günü talibi çıkmıyan komutanlık için 17 

299 70 45 nında pis ve kanal. 
Ok. ya• portatif demir masa ile 25 1andalye, 2 şezlonk, 3 portatif koltuk 

357 50 54 Koğuş tamiri 
726 30 09 Bina tamiri 
218 90 3.'l Bando binası tamiri 
205 20 31 Muhtelif binalarda tamirat 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 
Tanen alkol, terden füzuvar jelatin ve anld~rf7 =:ilıfürü ı 

alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. Hanlarına. 
~~~~~~~~~--

en suca t - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

On bin liralık er çamaşırı satın alınacaktır. Pouırlığı · 30-4-40 sah 
günü saat 10 da Edirnede eski müşiriyet dairesinde satınalma komisyo
nunda, isteklilerin getirecekleri iki boy nümune ve bu nümunelerin ev
saflarına göre beğenilerek yapılacaktır. Şartnameyi heri'Ün komisyonda 
görülür. İsieklilerin sözü geçen günde nümune ve evsaflarile beraber 
komisyona gelmeleri. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 

. Maarif Vekilliği köy Öğretmen okulları için aşağıda ciı1s ve 
mıkdara yazalı yatak kılıfları ve yastık yüzleri paı.arlıkla satın alı
nacaktır. 

Muhamm n bedeli 5100 liradır. Teminatı 765 liradır. İsteklile· 
rin bu eşyaya nid şartnameleri ve bez nümunesini Maarif Müdürlü
ğü Ynrdirelttörlüğünde görebilirler. Pazarlığın 30 nisan 1940 sah 
günü saat 15 de Maarif Müdürlüğünde yapılacağı ilan olunur. 

Eşyanın cinsi Mikdarı Beherinin fiyatı Yekün 
L. K. S. L. 

Yatak kılıfı 2000 2 19 40 4388 
Yastık yüzü 2000 35 60 712 

. 5100 
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

500 metre atlas alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3.5 940 
cum~ günü günü saat 14,30 da Tophanede Lv. amirliği satınalma 
komısyoounda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 lira 50 knruştur. Nü
munesi komisyonda görülür. 

nümuoesine göre pazarlıkla yaptırılacaktır. Nümuneler hergün ko· 
misyonda görülebilr. isteklilerin 30.4.940 günü sıtat 15 te kat'i te
minatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. 

Kereste, Tahta ve saire 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 1680 aded kalas pazarlıkla 
aatın alınacaktır. MünakaaQJıoa 2.5.940 günü saat 10 da başl.lOa. 
caktır. Şartnamesi komisyonumu:ıda hergün görülebilir. İsteklilerin 
belli güıı ve saatte kat'i teminat akçelel'ile beraber Fındıklıda Ko
mutanlık Sahnalma Komisyonuna müracaatları. 

üteferrik 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiayonudan : 
22 kalem spor malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

2.5.940 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede Lv. amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1443 lira ilk 
teminata IOS lira 22 kuruştur. Nümuoeleri komisyonda görülü; 

• •. ıo adet alay sancağı yaptırılacaktır. Pazarlıkla ekıil;mesi 
3 .5.940 cuma günü saat 15 te Tophanede Lv. amirliği aatınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1050 lira, ilk teminatı 78 
lira 75 kuruştur. Malzeme nümuneleri komisyonda görülilr. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1375 aded cephane tevhid semeri yaptırılacaktır· Pnzarlık 4-5-40 

cumartesi günü saat 11 de İzmir Lv. amirliği salınalma komisyonunda 
yapılncalc.tır. Tahmin edilen tutan 37125 liradır. Kat'i teminatı 5569 li
radır. Şartname ve nümunesi hergün k.omisyonda görülür. istekliler 
Ticaret Odnsında kayıdlı olduklarına dair vesika göstermek mecburi· 
yetindedirler. Talihlerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
v
1 

e. şartnamesinde yazılı vesaik ve kat'i teminatlarile komisyona gelme-
erı. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Pazarlıkla 26 adet saka arabası alınacaktır. Pazarlığı 2.5.940 

perşembe günü saat 14 de Edirnede eıki müşiriyet dairesinde satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameai komiıyonda görülür. 

ARPA 
Londra Borsası 

Kanada (No. 3) Mayıs 23 7 
Laplata Nisan -

(Fiatlar 400 !ibresi Şilin) 

Vinipeg Borsası 

Mayıs Buşeli sent 
Temmuz 
İlkte§rin " 

53 -
517 8 
501 4 

Roterdam Borsası 
Kanada(No.3) 100 kilosu Florin 8.40 

Arjantin 62 63 Kg. 8.25 

Marsilya Borsası 
(30.3.940) 

Cezayir0/o4Emb.prompt 116·116,5 
Tunus ,, ,, _ _ 

Fas ,, ,, 117-117,50 
Fiatlar 1 Marsilya Rıhtımı 100 kiloıu Frank 

Anvers Borsası 
(8.4.940) 

Kanada W esten 3 d ispoıı ible 141 1 2 
Laplata 62-63 Kg. flottant 

,, 63-64 disponible 132 ) 2 
,, 64-65 Emb. mart 134 1 2 
,, 67-68 " 

69-70 " 
( Fiatlar : Belcika Frank) " 

BAKLA 

Marsilra Borsatıı 

28 Nisan 1940 

----~-

Dökümhane 
No 3 Glevlttnd döküm demiri 
Glevlond mıntakuı tes imi 
Fosforlu 0,5 o/o - 0,75 o/o 

,. 0, 1 o/o - 0,5 o/o 
lslcoç dökümhnneıi 

5.11. 
6. o 6 
6- 9 
5.12 b 

Mamul demir ve çelik 
Levha 3' 18 ve daha yukarısı ı~un 12. 2 6 

Saç 3' ıl6 ve daha ıı,şağı ı içın ıs.00 
Koı.on deıniri ıs.12.o 
Dalgnlı demir levha l ' /4 n yu-

karı.tı için 14 2 6 
Köşebend ve potrel 12. 2 
Profil demirleri T domıri 4' ve ., b 

aşağıaı için 13· " 
Oluklu dıınir 3' ve aıatııı için ıs. 9,0 
Perçin çubukları 
Yassı ~ubuklar 5' geniş ve aşa-

,. • • • o 9 o 
11 1•• ıçın t.•• . 

Yuvarlak ve murobbo 3' ve ıı-
şoğıııı ıs. 2 6 

Ray, 60 Lbı. ve yukonsı için ıo.ıo,O 
Çelik çember 
Çubuk 12. ıs.O 

( Fiotlar lngıliz tonu ba• 
şına olup 5 şilin iskonto da• 
hildir. ) 

f sveç piyasası : 
Birinci nevi ihracat ham demiri 

İngiliz tonu 160 
Çelik çubuklar (tek kaynaklı 

o/o0,45 C don }Uktm) 
ltveç tonu 

Çolilc tel gubuklar (o/o'0;65 
C.den yukarı) lsveç tonu 375 

Haddeden geçirilmı~ Martin de-
(6.4.940) 

Türkiye 0 
0 4 prompt 

miri lsveç tonu 2S(r 
Fiatlar : lıve çkronu ve F O. B. c ,,,l ıJ2 

~.4 
~ıı 
~ .. Cezair ,, 

Suriye ,, 
151-151-5 

(Flatları: 100 Kilosu Frank) 

BALMUMU 

Marsilya Borsası 
(6.4.940) 

Madagaskar Fr. Fr. 
Fas ,, 
Tunus ,, 
Anadolu ,, 

(Fiatlar 100 kilo ıç111 
Marsilya antreposu) 

2550 
2700 
2675 
3000 

HAM DERi 
(6.4.940) 

Marsilya Borsası tft3 
Cezayir Koyun derisi t 200 1 
Keçi derisi 20 
Kuzu, derisi 20 
Oğlak derisi 19 
Koyun barsağı -

(Fiatlar : fr. frııll~ 

KETEN TOHUMU 

Londra Borsası Laplata 
Londra Bor ası 

nisan 
mart/niian (5.4.940) Kalküta 

Tilrki.-itibarl Şubat-Mart Ul7J6 Dombay 
Kalkütta ,, ,. 140 -

., " 
Fiatlar : 50 kilo 800grnmlık 

İngiliz ölçüsü üzerine Şilin olarak) 

BUGDAY 

Londra Borsası 
(15.4.940) 

Man itoba(No. 1) mart 
Manitoba (No.2) ,, 
Rosafe 
Cenubi ve Gar.Avustralya 

(Fiatlart : 480 Libresi Şilin 

Ştkago Borsası 
Mayıs Buşeli Sent 107-7 8·108-
Temmuz ,, ,, 107- -107-3 4 

(Fiatlar tonu sterlin) 

Buenos· Ayres Borsası ~ 
Mayıs • 9.gl 
Hazıran 9·# 
Temmuz • . • S. 0 

(Fiatlar : 100 kil. peı 
Rosario Borsası 

Mayıs • 
Temmuz. 

(Fiatlar : 100 

KUŞ YEMi 

/ 
Eylül ,, ,, 106-3 4-106-5,8 Spot 

Londra Borsası 
(5.4.940) 

25 . 
·ıı 

• 'p fi 
ıç.ı Vfnipek Borsası · (Fiatlar : C. W. T. 

Mayıs 
Temmuz 
Jlkteşrin 

(Fiatları : Buşeli Kanada 

9fH 8 
9138 
931/2 
Sent) 

Roterdam Borsası 
Manitoba No.I IOOkilos.Florin 9.95 

,, No.2 ,, ,, ,, 9.85 
,, No.3 ,, ,, ,, 9.75 

Rozario Borsası 
Mart 10 k. Pezo 
Mayıs ,, 

Bounes Aires Borsası 
Nisan 100 k. Pezo 
Mayıs ,, 
Haziran ,, 

Budapeıte Borsası 

8.40 
9.-

8.63 
8.81 
8.97 

Tisz.a Havalisi 77 Ki'. 20.25 

" 78 " 20.27 
,. 79 ,, 21.05 
" 80 ,, 21.25 

(Fiatlar 100 libresi pengö) 

ÇAVDAR 

Vinipeg Borsası 
Mayıs 70 1 2 
Temmuz. 71 518 
Birinai toşrin 72 1 8 

(Fiatlar : Buşeli Kanada Senti) 

Budape t Borsası 
Peşte mıntakası 16.30 - 16.55 
Diter mıntakalar 16.50 - 16.75 

(Fiatlar : 100 kilos pengo) 

O E M 1 R vo Ç E L 1 K 

Londra Borsası 
(1.4.940) 

Heınıtit, İngiliz No. 1 
şork, garp •ahili malı, falcoç 6 7.6 

Şefild 6 13.0 
Birıningam 
Gal 

6.19.0 
6, 3.0 

Anverı Borsası 
Laplata disponible ff 

(Fiatlar : 100 kg. Belcilt11 1 -- ~~ MADEN CEVHERi.. 

Londra Borsası 
(8.4.940) 

Antimuan 
Grude Cıf ~~!' 
Cevher (sü fit) O/o 55160 Cıf 11 l~'t 
Adi oıo 40 9/6 -
Regulus, İngiliz malı antrepo JO' 
teslimi. o/o 99,6 Steri. - ı:. 1 

Regulus ecnebi, Cif ,. -

Arsenik 
Beyoı., Makııika malı, 25 

f 
oıo 99 Cif Ster. - pıl 

• !Veç o/o 99,5 n n 

• Corweli (lngiltere malı) pal 
o/o 99 F. o. b. Ster 

Bakır 
Cevher O/o 15/25 üniteaı 

o/O 1)5/80 • 
Blend (Çinko cevheri) 

Sert, adi mal, f.o b. (Fahri- ıs-
kada) Ster ;.of' 

» Hindistan mıılı f, o. b. 

Civa 
f. o. b, pol•1 

Krom ıP,ı 
Rhodeııia 0/048, Cr2 o3 Clf ~oıı' 
Türkiye O/o48 Cr2 o3 f'.lb 
Yeni Kcılıdonia 

O/o 55151 Cr2 o3 Cıf 
Kurıun 

Cevher oıo 80 RC (altın)) V 
baz Ster. 10 (altıll 

Manganez 
Hindistan mnlı O/o 50/52 Mn• •teıİ 

ÜP• 

Mn· " 0/0· > 
Molibden 5~ 

O/o 80190, Mu S2 

(3 üncü ıabifeye dc\fllısı) 



28 Nisan 1940 

ı 
. 

İstanbul Komutanlığı Saıınalma Komisyonundan: 
İçi 26.4.940 münakasa günü talibi çıkmayan komutanlık birlikleri 
• ~ 8 kalem kazma ve kürek kılıfı pazarlıkla yaptırılacaktir Mü· 
•' •aaıına 30.4.940 günü saat on buçukta başlanacaktır. Nümune 
lit ~rtnamesi komisyonumuzda, bergün görülebilir. İsteklilerin bel· 

111 
tlin ve saatte kat'i teminat akçelerile beraber Fındıklıda Ko· 

• 

ııtaıılık Satınalma Komisyonuna müracaatları. 
lıı • • • 26.4,940 münakasa günü talibi çıkmıyan piyade atı' oku
la 111111 ihtiyacı olan 6 kalem kazma ve kür~k kılıfı pazarhkla yap· 
N~caktır. Münakesasına 30.4.940 günü saat 11 de başlanacaktır 
lilt ~une ve şartnamesi komisyonumuzda hergün görülebilir istek
~ tın belli gün ve saatte kat'i teminat akçelerile beraber Fındıklı-

l(onıutanlık Satınalma Komisyonuna müracaatları, 
lllı • • • * Komutanlık birlikleri ibtiyacı olan 4 kalem yangın malze· 

0 tli Pazarlıkla satın alınacaktır. Münakaaasına 29.4.940 a-ünü saat 
~ dortte başlanacaktır. Şartnamesi komisyonumuzda hergün gö· 
~tbilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminat akçelerile 
~~ber Fındıkhda Komutanlık Satınalma Komisyonuna müracaat· 

• • • 25.4.940 münakasa günü talibi çıkmıyan Rami kışlasında 
~eten yapılmakta olan tamirata sarfolunarak üzere lüzum olan 
"- ellle pazarlıkla satın alınacakbr. Münakaaasına 2.5.940 günü 
'11 t on dörtte baılanacaktır. Muhammen bedeli 1498 l_ira 98 ku· 
~r. Şartnameıi komis7oaumuzda bergün görülebilir. lateklilerin 
lllı 1 iÜn ve saatte kat'i teminat akçelerile beraber Fındıklıda Ko-
ııtlıılık Satınalma Komisyonuna miracaatları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
ıı- liepıine tahmin edilen fiyatı 3470 lira olan 220 alet voltmetre ' 
~ ıtrlılcla satın alınacaktır Pazarlığı 30.4.940 salı günü saat 1 1 de
l~. l<ati teminatır 520.5 lira olup f&rtnamesi komisyonda a-örülür. 

'Plerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

lzınır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
~ lr.lllllir tayyare alayı komutanlığınca gösterilecek yerde 5064 lira 
~ uru' bedeli ketifli deniz içinde çalıfmağa mahıuı kloş imaliyeıi 
.. ·940 tarihinde pazarJıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadıtan
~ Pe.ıarlık 29.4.940 pazartesi günü saat on beşte kışlada izmir 

•ıılll i.mirliii salınalma komisyonunda yapılacaktır. 
1'tlllinat muvakkate akçesi 380 liradır. 
C'tname ve keşifname ve reımi komisyonda iÖrülür. 

ııı,~ ekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster· 
I> lbecburi ye tin dedirler. 

~d 81-~lıta iştirak edec~lder 2490 ı~yılı kanunun iki ve fiçüncü 
~t.ı el~rınde ve şartnamesınde yazılı vesikaları ve teminat muvak· 

&rıyle bitlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 
••• - ~,:ıra ıandıAı ve kasası alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 

/ ~nlarına. 

/ ~ Zahirıe, Et, Sebze v. s. 
~:Urum Levazım Amirliğ~ınalma Komisyonundan ; 

fıe t1i lon aadeyafına talib çıkmndığındnn ikinci ihalesi 2·5-40 perşem
~l ~li saat 15 de yapılacaktır. Toplu tutarı 27500 lira ilk teminatı 
ti ._•radar· İsteklilerin muayyen gün ve saatte Erzurumdn Lv. amir-

tınalına komisyonuna gelmeleri. 

~ Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
'-tı '1 'ait ve evsafları dahilinde aşağıda miktarları yazılı sadeyat
~lırıılcakhr. Kapalı zarfla eksiltmesi 15.5.940 çarşamba günü 
l\f1 lıtllnda satıaalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve ev
~t•ı,. tgüa komisyonda görülür. İsteklilerin kauuni vesikalarile 
\~lif r ihale günü ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar 

Ptt~ektublarını komiıyona vermiş olmaları lazımdır. 
~ktarı Tutarı Temiuah İhale saatı 
"İlo Lira Lira 780o 9594 720 7800 9594 720 
7ioo 01so 131 
78oo 9750 131 

11 
11,30 
15 
15,30 

.\ Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
~ ••tıda y,azılı mevaddın pazarlıkları 30.4 940 salı günü bizala
lıt, l.thı.ılı saatlerde Edirnede eski müşiriyet dairesinde yapalacak-

elr.ıııerin komisyonda bulunmaları. 
C· Miktarı Tutarı Teminah 
~ınıj kilo lira lira 
S:lıud 13,500 1689 2.54 
1( bun 5, 100 1836 · 267 

ırQıı:ıı 1aercimek 3 500 525 79 
S.ltıan 177' 000 2655 399 

İhale 
saati 
il 
14 
15 
16 ~ ,. ' 

'ı •it Afatıda yazılı iki kalem yiyecek ve yem satın alınacaktır. 
~~~ ları Edirnede eski mütiriyet daireıinde satınalma komis· 
''IG. yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri her gün komisyonda 

isteklilerin komisyona gelmeleri. 

le Cinai 
1\ lıru ot 

Tutarı Miktarı Teminatı ihale günü 

lıru fasulye 

lira 
13,050 
13,400 

ton 
261 
678 

lira 
1958 
1005 

ve saati 
4.5.940 10 
7 5.940 10 

,, ---
~ ft62

0 bin kilo buğday pazarlıkla öğüttürü)ecektir. Muham-
•lıtı atı 9630 lira. ilk teminatı 722 Ura 25 kuruıtur. Pa
~ ~ 29.4.40 pazartesi günü saat ondadır· İsteklilerin belli 
\.' ~ •aaue temlnatlarile birlikte Edirnede sanayi kııla· 

•atınalma komisyonuna ielmelerf. 

~ÜZA YEDELER 
\ t., İçel Vilayeti Veteriner Müdürlüğünden: 
) .:b•tn hayvan· Tahaffuzhanesinde mevcut 50 araba ka. 
~!•tı te ile 15 dönümlük çayır satılacaktır Almak iste· 
..... \ı~ rnayisin ikinci perıembe günü saat IS de veteriner 

iUne müracaatları· 

Milnakaaa Gazeteıi 

Dursunbey Devlet Orman İıletmesi Revir Amirliğinden : 
Dursunbey devlet orman işletmesi Odaköy başı ormanı katiyat 

tından Ekizoluk ve Murtalanı me\•kilerinde istifte mevcut 366 ade 
muadili 194 metre milcap 38 desin:ıetre mikap çam tomruğu açık 
arttırma ile satılığa çıkarılaııflır. 

Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut olup hacim ka
buksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

Tomruklara ait satış ş&rtııamesi Balıkesir orman çevirge mü· 
dürlüğünde ve Dursunbey revir amirliğinda görilebilir. 

Tomrukların beher gayrimamul metre mikabınm muhammen 
bedeli 10 liradır. 

Tomrukların muhammen bedeli üzerinde % 7,5 muvakkat te· 
minatı 145 lira 53 kuruştur. 

İıteklilerin muvakkat teminatlarını hamilen 2.5 940 perşembe 
günü saat 15 de Dursunbey revir amirliğine müracaatları ilan olunur 

İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satıı Kooperatifleri Birliğinden : 
Yevmi istihıal kudreti azami 7 ıO büyük kaliptau ibaret olan 

birliğimizin Şehitlerdeki tarap fabrikasının 940 Eylülü nihayetine 
kadar imal ve istihsal edeceği buzlar müzayede suretile bir bayia 
verilecektir. 

Mü;ıayede 29 Ni1&n 940 pazartesi günü saat 15 te birliğin İş 
hanındaki merkezinde Jı..apalı zarf usulü ile yapılac:aktır. 

Muvakkat teminat 2625, '<at'i teminat 5250 lira olup banka 
mektubu da verilebilir. Muvakkat teminatın müzayede günü zeval
den evvel gösterilmiş olması meşruttur. Şartnameyi ve mukavelena
me suretini görmek istiyenler sabahları birlik muhasebe müdürlüğD· 
ne müracaat edebilirler. 

Üsküdar İcra Memurluğundan : 
Mahcuz olup satılmasına karar verilen 55 adet ceviz ve 58 kır 

ym ki cem'an 118 adet kereste 3 mayıs 940 cuma günü saat 14 de 
başlamak ıuretiyle Kadıköy Belediyesi civarında birinci oçık arttır 
maaı. icra. k.ılı~acak ve muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdırde ıkıncı arttırmaya bırakılarak 6.5.940 pazartesi günü ayrı 
yer ve saatte ikinci arttırması yapılacağı ilau olunur. 

iNŞAAT 
59 lılt torbuı 186 !lOO 
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DIŞ PİYASALAR 
(2 nci sayfadan devam) 

MADENLER YULAF 
Londra Borsası 

Bakır 
(9.4.940) 

Elektro Steri. 62 - 0-0 
Tufiye edilmiş • 62 - 0-0 
Taafiye edilmiş O/o 99,7 ıı 61 -10.0 
Tasfiye edilmiş o;o 99,2 • 60 -10-0 

1' 5' 
'!'el çub•klar • 65 - 10-0 

4 16 

Kalay 
(8.4.940) 

Standırd peıln 250 1;4-250 112 
3 ay vadeli 247 3/4·248 
İngiliz kalayı Liverpool 251 -

Kurıun 
Yumu~ık ham Ecnebi gümrüklü 

Steri. 25 - O - O 

MISIR 

Londra Borsası 
Laplata yeni mohıul ni111n 1511 

· Cenubi Afrika(N.2)mart·nisan 
,, ,, ,, 4) şubat 21/ -
" ,, ,, 6) (sabcı) 231 _ 

(Fiatlar: 480 Libresi Şilin) 

Buenos-Ayres Borsası 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 

4.63 
4.59 
4.65 

( Fiatlar : 100 kilosu pezo ) 

Rozario Borsası 
Mayıs 4.40 
Haziran 4.50 

( Fiatlar 100 kilo pezo ) 

Budapeıt Borsası 
Tisza havalisi 21.50-21.60 
Diğer mıntakalar malı 21.30-21.50 
Budapeşte antreposunda 

( Fiatlar ~~ilosu pengo ) 

PAMUK 

Liverpul Piyasası 
(11.3.940) 

( lb. peni) 
Alivre Middlinı Alivre Uper F.G.F. 
Mayıı 7.82 
Temuz 7.87 

Nevyork Piyasası 
( lb. Dolar senti ) 

Midclling Mart 10.64 

Lonra Borsası 
Laplata son kanun 
K~nada Mart 20 ,5 
(Fıatlar :.320 lngili:ı Libresi Şilin 

1 Buenos Ayres Borsası 
mart • . • • 5 25 

(Fiatlar: 100 kilo içi;ı Buen~;. 
Ayres teslimi pezodur) 

Şıkago Borsası 
Mayıs . 41 3 8 
Teınmuz 
Eylül .: • . • ~1~ 

( Fıatlar : 32 Libresi Şikago 
teslimi Sent) 

Mayıs 

Temmuz 

Vinipek Borsası 
Buşeli Sent 

. " 
luci te•rin ... " 

,, 

" 

39 -
39 -
as 48 

B udapeı t 
Birinci nevi 

Borsası 
. . 

. . 20.60 - 20.85 
100 kilosu Pengö) 

ikinci ,, 
(Fiatlar : 

YUMURTA 
Berlin Borsası 

(4.4.940) 

S A B C D 
~ 60-65 55:60° 50-55 45-50-

yukarı 

gram gram gram gram gram 
Türkiye 8' " 8 71 61 

- ' 2 tam taze 
(G.1.tamtaze) 
Yugo- 9 81/ 2 8 71 

4 6' 
2 

slavya tamtaze 
Bulgaristan 9 sı12 8 71 4 6' 

2 

ZEYTiN YAGI 

Marsilya Piyasası 
(9.4.940) 

Cezair • • . 1090 - 1095 
Yunan 1175 - 1200 

(Fiatlar : C. 1. F. l O kilosu 
frank olarak ) 

Nevyork Piyasası 
(28 3.940) 

Tağyir edilmiş 0.96 - 0.98 
Yemeklik 1.90 - 2.00 

(Fiatlar : Loco, ıalonu dolar) 

3 

Denizli İcra Dairesinden : 
İstanbulda Jozef Odriyenin Denizlide fabrikatör Hacı Meatan

oğlu Bekir, Osman, Yusuf Tavashgiller zimmetine 3.1.932 tarihli 
bir kıta ipotek ıeaedile alacağı olan 28787 liranın temini için ipo• 
tekli bulunan Denizlinin Saraylar mahallesinde Gamülcüne ıoka· 
ğıııda ve taponun beş kütük, dört pafta, altı ada, bet parsel, nu
marasında kayıtlı ve 1310 metre murabbaından ibaret bahçe duru· 
nunda üç kat üzerine fabrika binası ve ittisalinde iki odalı bir ya· 
zıhaı•e ve yine muttasıl buğday ambarı ve bir mutbab ve ayrı bir 
sakaf altında yine üst kattır üç oda, bir sofa, alt katt iki oda, bir 
taşlık, yine bahçe derununda ayrı bir sakaf altında yazıhane ittihaz 
edilen zemin katlı dört oda, bir sofa, yine ayrı aakaf altında ve 
cümle kapısı yanında üıt katta altı oda ki cem'an on iki odadan 
ibaret amele evi, yine cümle kapısının ittisalinde ayrı bir sakaf al
tında fabrika kavasının yatmaaına mahsus ev, yine bahçe deruaucla 
ayrıca bir tat ambar, yine ayrı bir sakaf altıuda dlSrt glSzden mü· 
teşekkil ahır ayrıca bahçede büyük havuzlar, ve artezyen suyu, 
mevcut olduğu ve fabrika derununda alt katta yıkanma ve kurutma 
makineleri komple, bir buhar makinesi 80 beygir kuvvetinde, 2 bu· 
bar kazanı biri faal ve diğeri gayri faal yedek, ana ak.tonlar, 1 ıu 
durbini, birinci katta iki adet yüzlük, dört adet sekıenlik bir adet 
altmıılık vals, bir adet yaş buğday fırçası, bir adet torna tezıihı, 
ikinci katta üç plansister, iki irmik 1asör, bir bava vantilitirii, bir 
komple filitre, bir kepek fırçası bir komple çöp suör, akson ve 
pulileri ve kayıtları mevcut olup hepsi faal bir vaziyette bulunduğu 
ve yiue sabit ve gayri faal olarak mevcut olan iki irmik saıör, iki 
yuvarlak elek, bir kepek zımparası, bir balda makinesi, bir evrika, 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Cinsi Miktarı Eksiltmenin .. kli Saati 

Tanen alkool 900 kg. Açık eksiltme 14 
Terden füzuvar 100 ,, Pazarlık 14,30 
Jelatin 600 ,, Açık eksiltme 15 
Anidirit sülfürü 1250 ,, ,, ,, 15,30 
1 - 26. 4 940 tarihinde talibi bulunmayan yukarıda cin1 ve 

miktarları yazılı 4 kalem eczanın eksiltmeıi • şeraiti sabıka daire· 
ıinde 10 gün temdit edilmİftİr. 

il - Eksiltme 7. V. 940 salı günü hizalarında yazılı aaatlerde 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacağı ilan olunur. (3411) 

• * * 
1 - 26. iV. 940 tarihinde pazarlıkla ihale oluaacatı ilin edil

miş olan 10,000 adet bira saudığı ile 11,000 adet bira kaaaıının pa
zarlığı görülen lüzum üzerine 2. V, 940 tarihine tehir edilmiştir, 

il - Pazarlığı "şeraiti sabıka dairesinde ıaat 16,30 da lstaabul
da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube1indeki Alım Komisyonun· 
da yapılacağı ilin olunur. (3386) l-4 

"' .. 
Cinsi Miktarı Ekıiltme .. kli aaat 

50 kiloluk tuz çuvalı 150.000 A. (muteabbitleri namına) paz. 15 
Bakalit kapak 200.000 ,, ,, 15,30 

1 - Şartname ve bakalit kapak nümunesi mucibince yukarıda 
yazılı malzeme hizalarında gösterılen usullerle satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 30. iV. 940 sah günü Kabataşda Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 

teklif edecekleri fiyat ve nıikdar üzerinden Yo 7,5 fÜYenme parala-
rile birlikte r,nezkur Komisyona müracaatları. (3073) 4-4 

•• * 
Mub. bed. Yo7,5 tem. 

Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. 
Eksiltmenin 
şekli Hali 

Galvaniz bidon 500 adet 15000 - 1125 - pazarlık 14 
Sarı yaldız metal 400 bobin (müteahhidi namına) ,, 15 

kağıdı 

1 - Şartname ve melal kağıdı nümunesi mucibince yukarıda 
cins ve mikdarı yazılı eşya hizalarında gösterilen usullerle aatın a-
lınacaktır. 1 

il - Bidon muhammen bedeli muvakkat teminatı eksiltme sa· 
atleri yukarıda yazılıdır. 

111 - Pazarlık 6. V. 940 pazartesi ıünü Kabatqda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabileceti gibi 
nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için 
% 7 ,5 güvenme paralarile birlekte 
ları. 

tayin olunan gün ve saatlerde 
mezkur Komisyona müracaat· 

(3202) 3-4 

~ E Jf'°(DEMiRYOLLARI VE LİMANLAR! 
.:-' . İ5lETME GENEl DİREKTÖRLüGüNDEN 
--· --- - - -

Muhammen bedeli 1980 lira olan bir adet ahıap için elektrik 
motörlü keame tezgahı ile bir adet ahfap için elektrik motörlil del· 
me tezgahı 6.5.1940 Pazartesi günü saat (15) on befte Haydarpaıa
da Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf uıulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 148 lira 50 kurufluk muvakkat temi· 
nal kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları· 
nı ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reislitine verme· 
leri lazımdır. 

Bu işe ait prtnameler Komisyondan parasız olarak datıtılmak· 
tadır. (3093) 4-4 

imtiyaz Sahibi ve Yaz; itleri Direktörü: lsmail Girit 

Basıldıtı yer: Akın Baıımevi l..taubul 
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Quo'tidien des Adjudications 

28 AVRJL rn40 

ADMINISTRATION 
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Telephoııe: 49442 

Pour la Publicite s'adresser 
a 1' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ,'adjudication 
M;;°de Prix 

d'ndjudicat. eıtimatif 

Aöjudicatioı s au Rabai~ 

Caution. 
provisoire 

Lieux d'adjudicatioo et du 
Cahier dea Cbargea Joura Heureıı 

Constructicns~F € ps r eıtions-Treıv. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

L'sdjudication qui devait ıwoir licu le 15-5-40 
pr. trav. asphaltagc route Taxim-Hnrbiye 
a ete nnnulee 

Fourniture de sable s route Edremit-Ayvalık 
Trav. canalisation a in rue Karantina: 200 m. Publiqee 
Constr. W.C. » 

1716 -
830 -
851 89 

126 70 
62 25 
64 -

Dir. Gen. Expl. Elec. Tram. etT. lst. 

Vilayet Balıkesir 
Municipalite Izmir 

> .» 

7-5-40 15 -
10-5-40 ı 6 
10-5-40 16 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-fourniture pour Hopitaux 

Tanin alcool: 900 k. (Rj) Publique 
Terden fusoir: 100 k. Gre iı grc 
Gelntine: 600 k. Publique 
Anhydride sullurique: 1250 k. ,, 

Habil lement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

Linge pr. soldnts 
Soie pr. drnpeaux: 500 m. 

Gre a gre 

" 

10000 -
2500 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabııtnche 

" > 

" 

n 

" 
n 

Com. Ach. Milit. Edirne 
187 50 Com. Ach. lnt. Tophane 

7-5-40 
7.5.40 
7-5-40 
7.5.40 

14 -
14 3U 
15 -
15 30 

30-4-41) 10 -
3-5-40 14 30 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Taplsserieetc. 

Tııble en fer portntive: 17 p ·chaise: 25 p. - Gre a gre 
cbnise·longue: 2 p.·fnutcuil: 3 p. (oi) 

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Madrier: 1680 p. 

D ive rs 

Etuis pr. pioches et pelles: 8 lots (aj) 

>" > "" 6,," 
Materiel d.'incendie: 4 lots 
Materiel de repnration {aj) 
Fabrication de cloche pr. plongeur (nj) 
Voiture pr. transport d'eau: 26 p. 
Fabric. selle pr. transport munition: 1375 p. 
Caisses pr. biere: 21000 p. (aj) 
Drapeaux: l O p. 
Articles pr. sport: 22 lots 

Provisi ons 

Pois·chiche: 13,5 t. 
Savon: 5,1 t· 
Lentillos rouges: 3,5 t. 
Paille: 177 t. 
Foin: 261 t. 
Hnricots secs: 67 t. 
Beurre: 25 t. (aj) 
Beurre: 7 .8 t. 

,, 7.8 > 

,, 7.8 " 
" 7.8 " 

Cuisson de pain: 8 t. 

Adjudications a la surenchere 

Gre a gre 

Gre a gre 
,, 
.. 
" 
" ,, 

,, 
> 
> 

" 

Gr6 iı gre 
,, 
,, 
n 

" 
" 
" 

Pli cach 

" » 
» 

Publique 

Droit de ventes de glaces (par an) Gre iı gre 
Locat. cine Moderne et Garden Bara Tepebaşı Pli cach 
Decombres boutiques: 7 p. Publique 
Bois de constr •: 113 p. n 

Trono de sapin: 194,38 m3 

Bois goudronne: 917 m8 

> de constr. d'aune: 57,632 m~ 
Fumier et prairie 
PJanche: 30 t• 

» 

n 

" 
)) 

Gre iı gre 

(3 ncü sahifeden devam) 

---

1498 98 
5064 92 

37125 -

1050 -
1443 -

1688 -
1836 -
525 -

2655 -
13050 
13400 -
27500 -

9594 -
9594 -
9750 -
9750 -

le k. O 02 

37728 -
5000 -
2000 -

150 -

bir çöp sasör, bir yaş buğday fırçası, iki filitre, (biri toz, biri un 
için), gayri faal vantilatör, ve bir pilistiriyomu havi ve tamamı 80 
bin lira kıymetli dakik fabrikası bu kerre daıremizce satılığa çıka
rılmıştır. 

Satış ilan tarihinden itibaren 30 gün nihayetine yani 28.5.940 
tarih salı günü s at 16 da Denizli icra dairesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi 25.4.940 tarih per9embe gününden itibaren 
herkese açık bulundurulacaktır. 

Tayin edilen zamanda arttırma bedeli gayri menkulün muham· 
men kıymetinin yüzde 75 i bulmadığı takdirde müzayede 15 gün 
daha temdit edildiği, yine kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde 
18 haziran 933 tarih ve 2280 numaralı kanundan evvel olmasına 
nazaran mezkur kanunun mevaddı tatbik oluuacaktır. İkinci arthrf 
ması 12.6,940 tarih çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır, 

380 -

5569 -

78 75 
108 22 

254 -
267 -
79 15 

399 -
1958' -
1005 -
2063 -

720 -
720 -
731 
731 

5659 20 
3i5 -
150 -

145 53 
~36 45 

11 25 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 30·4-40 15 -

Com. Ach. Comm. Mil. Iat. Fındıklı 2-5-40 10 -

Com. Ach. Comm. Mil. lst. fındıklı 
» 

" 
" » 

:ıı 

n 

n 
,, 
lnt. lzmir 
Mil. Edirne 

lı lnt. lzmir 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

,, lnt. Tophane 

" " 

Com. Acb. Milit. Edirne 
» 

" ,, 
" ,, 
> 

" 
n 

" 

n 
,, 
n 

" lnt. Erzurum 
Mil. Edirne 

,, 

" 
" n 

C. A. Bntail. Surv. Douan. Antakya 

Municipalite Ankara 
Com. Perm. Municip. lstanbul 
9me Exploit. Ch. de fer Etat Sirkeci 

30·4·40 
30-4-40 
29-4-40 

2-5-40 
29-4-40 
2-5-40 
4-5-40 
2-5·40 
3-5-40 
2-5·40 

30-4-40 
30·4-'iO 
30-4-40 
30-4·40 
4-5-40 
7.5.40 
2-5-40 

15-5-40 
15-5-40 
15-5-40 
15-5·40 
2-5-40 

30-4-40 
13-5-40 
13-5-40 

Bur· Exec. Üsküdar a proximite de 3, 6-5-40 
la Municipalite de Kadıköy 

Chef Revire Expl. For~ts Et at Dursunbey 2-5-40 
Dir. Forels Antalya 10-5-40 

,, Vakoufs Kırklareli 4·5 ·40 
,, Veterinaire Vil, içe! 2-5·40 

Com. Perm, Municip. lstanbul 30·4·40 

10 30 

11 -
14 -
14 -
15 -
14 -
il -
16 30 
15 -
14 30 

11 -
14 -
15 -
16 -
10 -
10 -
15 -
11 -
11 30 
15 -
15 30 
14 -

10 30 
15 -
ıı 

14 -

15 -
14 -
10 
15 
14 

İpotek sahibi alacaklılarla sair alakadarların işbu gayri menkul 
üzerinindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dahil olan iddiaları. 1 
nı evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize biidirmeleri, 1 
aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça paranın pay- 1 
laştırılmasından hariç kalacakları, bu ihtar irtifak hakkı aahiplerine ı 
de famildir. 

Üzerine ihalesi ıcra edilen müşteri verilen mühlet içinde ihalesi 
bedelini tesviye etmezse ve ondan evvelki talip dahi almaz ve bu. 
lunmazaa ihale feshedilir ve tekrar 15 gün müddetle arttırmaya çı· 
karılıp iki ihale beynindeki fark ilk üzerine ihalesi icra edilen 
müfteriden faiz ve oıasraflarile birlikte dairemizce tahsil olunur, 

Taliplerin kıymetin % 715 çuğu nisbetinde pey akçesi itn ede 
cekleri gibi resmi tellaliye ve tapu masarifi müşteriye aittir. Fazla 
izahat almak istiyenlerin dairemizin 939 1687 No. lı dosya11na 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul 2 inci icra Memurluğundan 
Bir borçtan dolayı 34 2311 numaralı dosya ile ta tı hacze alıı10; 

33 tep muhtelif renk kumaş 2.5.940 tarihine müsndif perşembe 1 . 
nü saat 11,5 dan 13 e kadar Madmudpaşada Sümbüllü han 44 oıı 
marada antılacaktır, 

O gün muhammen kıymetinin % 75 ini bulmazsa ikinci arttır" 
mım 6.5.940 tarihine müsııdif pazartesi günü ayni mahal ~t 
saatte icra olunarak en çok arttırana ihale edilecektir. Taliplerı~ 
muhammen kıymetinin % 7,5 nisbetinde pey akçesi ile satış gii~il 

·ıaıı 
ve zamanında mahallınde bulunacak memuruna müracaatları 1 

olunur. 

Kırklareli Vakıflar Müdürlüğünden: 
. k·b lğneada Poliçe iskelesinde mevcud 57,632 metrerni il 

kızılağaç kerestesinin beher metremikabı elli kuruş üzer~ 
den satılmak üzere 18.4.940 tarihinden itibaren on beş fil 
müddetle açık arttırmaya konulmu§tur. 

1 
~ 

isteklilerin şeraiti anlamak ve pey sürmek üzere ro ·1• 
teminat akçalariyle birlikte yevmi ihale olan 4.5.940 tıı~l~e 
ne müıadif cumartesi günü snat 10 da Vakıflar idarestll (f 
mütevekkil ihale komisyonuna müracaat eylemeleri ililll 
lunur. 

Edirne icra Memurluğundan : 
Mahcuz ve paraya çevrilmeıine karar verilen manifatura eş1". 

sından 1200 lira kıymetinde 600 metre muhtelif renkte ipekli oı'. 
ruken, 1350 lira kıymetinde 900 metre muhtelif renkte krep,. ;\:ıı 
kara, 1300 lira kıymetinde 10 O metre muhtelif renk Brrman ı~e~t 
kumaşlıırile 1176 lıra kıymetinde 168 metre muhtelif renk ve cııı h• 
kışlık manteluk kumaş ile 600 lira kıymetinde ve 150 metre ıJl~r' 
telif renk ve cinste yazlık mantoluk kumaş ki ceman 5626 ~-· 
kıymetinde yünlü ve ipekli kumaılar açık arttırma ile satılığa çı 
rılmıştır. . e' 

Mahcuz mallarıo birinci arttırması 30.4.940 tarihine müsadıf d' 
den salı rünü saat 10 dan 12 ye kadar Edirnede Abacılar bııf111

75 
yapılacak ve teklif olunan bedel muhammen kıymetinde yüzde ır 
ini bulmadığı takdirde üstte bırakılacaktır. Aksi halde arttırıJl8 b'I 
zatılarak ikinci artırması 8.5.940 tarih çarşamba iÜnü ayni IJJ

8 

ve saatta yapılacak ve en çok arttıranın üstünde bırakılacaktı' ııı 
Satış peşin para iledir. Arttırmaya iştirak etmek isteye111~,ı 

yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teııı•" 
mektubunu vermeleri lazımdır. 11,rı Mahcuz malların satışı halinde tellaliye ücreti ile ihale pu 
bedeli alıcıya aittir. O J5 

Daha fazla malumat almak isteyenlerin dairemize gelerek 94 o 
tafra sayılı dosyamızı tetkik etmeleri ve talip olanlarm da ınuııY~ı 

d h b 
~,,c 

gün ve saatte satış yerin e azır nluııacak memuruna 111U 

eylemeleri ilan olunur. 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden ; d•
Antalya ıı ın Kaş kazasınıa bağlı Kar1ttepe devlet orıııa11111 ~· 

bir sene müddetle ve kapalı zarf usulile 917 metre mikabı gıı 
mamul katran ağacı 20 gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır• 1ıo' 

Arttırma 10.5.940 tarihine musadif cuma günü saat 15 te 
talya Orman idaresinde yapılacaktır. 

Katranın beher gayrimamul metre mikabı 780 kuruştur. 
Muvakkat teminat 536 lira 45 kuruştur. l ,,__. 
Teklif mektubları 10.5.940 günü saat 14 e kadar behcaıb11 ~ 

talya Ormno müdürlüğünde müteşekkil komisyon reisliğiııe ( 
melidir. ,,~ 

Şartname ve muk~velenameyi görmek isteyenlerin A11~;arla 
Orman umum müdürlüğüne ve Antalya Orman Çevirge aııı 
ğüne müracaatleri . 

İstanbul Belediyesinden : 
• I 

Tepebaşında Meşrutiyet cıaddesinde Tepebaşı bahçesi (~~;lı' 
nema ile kışlık tiyatro ve kışlık tiyatro ile müheııdim Gar aııı~ 
arasındaki kısımlar bir sene mfiddetle kiraya verilmek üz.ere . '&J 
zınf tısulile arttırmaya konulmuştur. Yıllık kira muhamlll~:~rla~ 
ve ilk teminatı 375 liradı~. Şartname zabıt ve muamelat ıııu 11

15 t 
kaleminde görülecektir. ihale 13.5.940 pa:ıarleıi günü saat ,, 
daimi eneümende yapılacaktır. Talipleein ilk teminat ınakb0ı1,ıı 
mektuplarile 2490 numaralı 1 onunun tarıfatı çevresinde bfl: ell 

cakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar doitı11 

mene vermeleri 

ı t ·odeıı ' 
Devlet Demiryolları ve Limanları şletme U. daresı eJıl~ 

Yenimahalle istasyonunda kiiin olup idaremizce istiınla1' f'~ J 
buhman 7 adet binanın, enkazi müteahhidine maledilme1' ııe ıf' 
yıktırılması ve yerinin tanzimi işi 2000 lira muhammen ~e~e _,,,tf. 
arttırmaya çıkarılmıştır. Müzeyede 13 5 .940 pazartesi gunu do" I 
de Sikecid«: 9. işletme binasında A. E. Komisyonu taraf'..° ~' ,İ 
pılacaktır. isteklilerin 150 lira muvakkat teminatla ayni gull 0\ı 
atte komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler parasıı 
komisyondan verilmektedir. 


